
  

Programa de Formação 
(Form 17.2_2019) 

 

Designação da ação formativa 
Segurança em Estabelecimentos de Restauração ou de Bebidas 

que disponham de Espaços ou Salas destinados a Dança  

O
b

je
ti

vo
s 

Gerais  

Dotar os formandos de conhecimentos sobre as alterações às medidas de segurança obrigatórias 

em estabelecimentos de restauração ou de bebidas que disponham de espaços ou salas destinados 

a dança de acordo com a Lei n.º 35/2019 de 24 de maio. 

 

Específicos 

• Identificar regime jurídico dos sistemas de segurança privada dos estabelecimentos de 

restauração ou de bebidas que disponham de espaços ou salas destinados a dança ou onde 

habitualmente se dance, incluindo os integrados em empreendimentos turísticos, se 

acessíveis ao público em geral; 

• Identificar e conhecer os vário "tipos de estabelecimentos comerciais; 

• Identificar Sistemas de vigilância e limites legais à sua aplicação; 

• Identificar Deveres dos proprietários dos estabelecimentos; 

• Identificar Direitos de personalidade e de proteção de dados pessoais 

• Identificar a Exigência de um responsável pela segurança com formação especifica; 

• Identificar os Deveres especiais; 

• Identificar as Entidades reguladoras e regimes sancionatórios; 

Área de Educação e Formação 380 - Direito 

Destinatários 

Este curso destina-se ao público em geral e a todos os trabalhadores de 

estabelecimentos de restauração ou de bebidas que disponham de espaços ou 

salas destinados a dança 

Modalidade de formação 
OFP – Outra formação profissional não inserida no Catálogo 

Nacional de Qualificações 

Forma de organização da ação Presencial 

Conteúdos 

programáticos 

Módulo I :  

• Nova legislação - enquadramento e entrada em vigor ( 0’30 horas) 

• Medidas de segurança ( 1’30 horas) 

o Responsável pela segurança;  

o Existência de mecanismo de controlo de lotação  

o Medidas de segurança prevista sem função do risco 

• Instalação de sistemas de videovigilância ( 2’30 horas) 

o Limites de utilização nos espaços comerciais;  

o Sinalética;  

o Sistemas de videovigilância e a proteção de dados pessoais;  

o Requisitos dos sistemas de videovigilância. 

• Responsável pela segurança ( 2’30 horas) 

o Autorização do responsável de segurança  



  

o Deveres das entidades de segurança privada;  

o deveres dos proprietários dos estabelecimentos;   

o Autoridades competentes - regime sancionatório / 

contraordenações 

Carga horária 7 horas 

Horário Ver Calendário de Formações 

Metodologia 

pedagógica 

Os conteúdos programáticos apresentados serão desenvolvidos através do método 

interrogativo, afirmativo e ativo. Pretendemos explorar os saberes dos/as 

participantes, envolvê-los na construção do seu percurso, através da partilha do 

seu conhecimento e experiências, sendo da responsabilidade do formador 

potenciar uma relação pedagógica positiva e de orientação na aquisição das 

aprendizagens previstas. 

Critérios e 

metodologias de 

avaliação 

Avaliação formativa qualificativa 

Recursos pedagógicos 
Apresentação PowerPoint utilizada pelo formador no decorrer das 

sessões. 

Espaços e equipamentos 
Sala de formação, computador, projetor e software adequado para 

apresentação dos conteúdos programáticos definidos. 

Data(s) previstas Ver Calendário de Formações 

Formador(es/a/as) Carla Caixinha 

Local da ação 

formativa 
Ver Calendário de Formações 

Certificação 
No final da ação formativa o/a participante receberá um certificado de formação 

profissional emitido através da plataforma SIGO, conforme legislação em vigor.  

 

 


